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RESUMO: As doenças transmitidas através da ingestão de água e alimentos 
contaminados estão entre os principais riscos para a saúde pública. Em países 
em desenvolvimento, onde a infraestrutura de saneamento básico é inadequada 
ou inexistente, o risco de transmissão é ainda maior, visto ser relativamente 
comum a contaminação das fontes de água e de alimentos com resíduos fecais. 
Várias doenças podem ser transmitidas desta forma, causadas por agentes 
infecciosos ou toxinas produzidas por agentes infecciosos. A disposição 
inadequada de dejetos, comumente humanos, ocasiona a contaminação da 
água que é utilizada para consumo e preparação de alimentos podendo ocorrer 
antes, durante ou após o preparo dos alimentos. Pode estar relacionada com a 
preparação inadequada (alimentos não lavados adequadamente, crus ou 
malpassados), com a manipulação sem higiene correta (mãos que não foram 
adequadamente lavadas) ou com o contato com insetos (moscas e baratas). 
Microrganismos patogênicos podem ser veiculados ao homem através do 
consumo de alimentos e o consumidor está buscando sempre produtos com 
maior qualidade, com segurança microbiológica. Foram adquiridos em 
estabelecimentos comerciais em Niterói/RJ 60 diferentes amostras de alimentos 
que são consumidos sem tratamento térmico: presunto, muçarela, salsicha, 
mortadela e queijo minas frescal e realizada a pesquisa de Salmonella spp., 
Escherichia coli e Estafilococos coagulase positiva (metodologia baseada nos 
protocolos indicados na Instrução Normativa Nº62) com os objetivos de observar 
as condições higiênico sanitárias e estudo do perfil de sensibilidade das cepas 
isoladas. O desenvolvimento de antimicrobianos levou ao surgimento de 
diversas drogas com espectro de ação cada vez mais amplo e a exposição 
desencadeou resistência bacteriana, restringindo as opções terapêuticas dos 
processos infecciosos tornando fundamental a reavaliações periódicas no perfil 
de susceptibilidade. Das 60 amostras coletadas, 70% apresentaram resultado 
dentro dos padrões para coliformes termotolerantes e estafilococos coagulase 
positiva e todas negativas para a presença de Salmonella spp. Os resultados 
obtidos de coliformes termotolerantes foram 20% e três delas foram identificadas 
a presença de E. coli. Os resultados relacionados com a identificação de 
Estafilococos coagulase positiva foram de 10% amostras positivas. Nos testes 
de sensibilidade das cepas isoladas foram observados resistência a 
antimicrobianos diferentes em todas as cepas analisadas. A legislação brasileira 
(Ministérios da Saúde e da Agricultura) tem a preocupação com as condições 
higiênicas estabelecendo através do Regulamento Técnico de Procedimentos 
Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos 
Produtores/Industrializadores de Alimentos (RDC Nº 275, de 21 de outubro de 
2002) e com a Portaria que dispõe sobre os Procedimentos de controle e de 
vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade (Portaria Nº- 2.914, de 12 de dezembro de 2011) os cuidados para 
as Boas Práticas de Fabricação. Os resultados do presente trabalho são 
comparados com o Regulamento Técnico sobre Padrões Microbiológicos para 



Alimentos (RDC Nº 12, de 02 de janeiro de 2001) demonstrando boas condições 
higiênicas das amostras. Apesar de consideradas bactérias de elevada 
incidência, a resistência aos antimicrobianos testados é preocupante tendo como 
consequência um importante risco potencial para a saúde pública podendo 
dificultar o tratamento de doenças humanas. 
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